Betreft:

Corona afspraken - update 26 augustus 2020 -

Datum:

Vanaf begin seizoen 2020-2021 tot einde corona crisis

Doelgroep(en):

-12 jarigen

Dat het een raar jaar zal worden weet iedereen.
Judo is een contactsport heeft daardoor een hoger risico op besmetting dan niet-contactsporten. daarom neemt
Judoclub Hokkaido Lochristi onderstaande preventieve maatregelen.
Op deze manier proberen wij om op een veilige manier onze sportactiviteit terug op te starten.
De lessen zullen hervatten vanaf 2 september, op de gebruikelijke dagen en tijdstippen.
Wij vragen onze leden en hun ouders kennis te nemen van onderstaande maatregelen en deze strikt op te
volgen.
Wanneer een lid of iemand binnen de bubbel van het lid positief test voor COVID-19 en de judoka binnen de
twee weken voorafgaand aan de positieve test heeft deelgenomen aan een training, dan dient dit onmiddellijk
gemeld te worden aan onze COVID-contactpersoon (Erik Van Isacker 0494 98 66 31 of info@judo-lochristi.be).
Wie komt niet trainen.
• Wie terugkwam van reis uit een risico gebied (oranje of rode zone).
• Wie zich niet zo goed voelt (hoesten, loopneus, koorts, …).
• Wie onlangs (laatste 14 dagen) symptomen van corona vertoonde.
• Wie de laatste week in een andere club trainde (judo of andere contactsport).
• Wie in zijn/haar omgeving personen had die besmet zijn of in quarantaine moesten.
• Wie zelf in quarantaine zit.
In de sporthal
• In de sporthal is het verplicht om een mondmasker (correct) te dragen en de handen regelmatig te
ontsmetten. Ontsmettingsmiddel is voor handen in de club en op diverse plaatsen in de sporthal.
• Om corona redenen is publiek niet toegelaten in de sporthal, toeschouwerszone budozaal en de
danszaal. De cafetaria is wel open.
• Wie informatie wil kan de toeschouwerszone aan de budozaal betreden. Let wel slechts één persoon
mag binnenkomen, geen twee of meer.
• Iedereen zal overal voldoende afstand houden van de anderen.
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In de dojo
• Vooraf inschrijven is niet nodig. Er mogen maxumum 50 personen deelnemen aan de trainingen.
(trainer + 50 judoka’s).
• Leden van wie de vergunning vervallen is worden niet toegelaten op de mat. (vergunningen die verval
len zijn vanaf eind maart werden automatisch verlengd tot eind september).
• Alvorens de dojo te betreden zal iedereen zijn/haar vergunning scannen (bijhouden logboek).
• Initiatie leden zullen les krijgen op een afzonderlijk deel van de dojo, door een aparte lesgever.
• Wij zullen zoveel mogelijk trainen met dezelfde personen (ook tijdens de randori).

Wij rekenen erop dat iedereen deze afspraken strikt zal naleven
Bij verder vragen kun je steeds terecht bij Erik (0494 98 66 31) of via het formulier op onze website.
Met vriendelijke groeten,
Erik Van Isacker
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